Vandværker går sammen
om ny teknologi
Glumsø Vandværk og Herlufmagle
Vandværk har besluttet at udskifte
de traditionelle mekaniske vandmålere med elektroniske fjernaflæste målere.
Vandværkerne i Glumsø og Herlufmagle har
besluttet at installere intelligente vandmålere fra den danske producent Kamstrup hos
vandværkernes kunder.
Installationen af målerne foretages af VVSinstallatør Frede Nielsen A/S og vil foregå
over en periode på 3-4 år.
Som mange vandværker i Danmark oplever
Glumsø Vandværk og Herlufmagle Vandværk
også hvert år fejlagtige og glemte aﬂæsninger, som medfører ekstra udgifter og administration. Derfor har begge vandværker valgt
at investere i nye målere og aﬂæsningsenheder, så de fremover selv kan stå for aﬂæsningen af vandmålerne. På sigt skal forbrugerne
i Glumsø og Herlufmagle derfor ikke længere
selv indrapportere deres årlige vandforbrug,
det vil ske automatisk.
”Det vil blive en stor fordel for Glumsø
Vandværk og Herlufmagle Vandværk, at de
har valgt at investere i ny teknologi inden
for aﬂæsning af vandforbrug. Udover mindre administration vil vandværkerne opleve
en højere målenøjagtighed og mere præcise
forbrugsdata”, siger Per Nielsen fra Glumsø
Vandværk.
Overvåger lækager
Den intelligente vandmåler registrerer forbrugsmønstret i detaljer, derfor vil den også
notere et pludseligt unormalt højt forbrug,
der ofte er tegn på begyndende lækage eller
rørsprængning.
Lækageovervågning har stor betydning for
vandværkerne, som derved kan opdage lækager på et tidligere stadie, og det vil kunne
reducere vandspildet til gavn for både vandværk og forbrugerne.
”Med lækageovervågning kan forbrugerne
selv holde øje med, om der skulle være et
utæt vandrør eller lignende i huset, og det vil

give forbrugerne større sikkerhed”, siger Per
Nielsen.
Den intelligente måler giver forbrugerne
mulighed for at følge deres vandforbrug nemt
og enkelt. Måleren kan aﬂæse forbruget helt
ned til én liter, og den nye teknologi gør det
derved mere overskueligt at holde øje med
forbruget. Derved kan de nye vandmålere
bidrage til en øget bevidsthed om forbrug og
forbrugsmønstre.
Udskiftning
I uge 10-15 udskiftes målerne på Anlægsvej,
Bavelsevej, Skolevej, Spurvevej, Sømarksvej,
Søpark Alle, Søparken og Søvænget i Glumsø.
I uge 16-18 udskiftes målerne i Herlufmagle på Gartnervænget, Irisvænget, Violvænget,
Primulavænget, Nellikevænget og Syrenvænget.
Udskiftningen foregår løbende efter henvendelse fra VVS-installatør Frede Nielsen
A/S. Det er også muligt selv at ringe til Frede
Nielsen vedr. aftale af tidspunkt for udskiftning.
For yderligere oplysninger kan følgende
kontaktes:
VVS-installatør Frede Nielsen A/S,
Per Nielsen, tlf. 57 64 51 00,
mail@fredenielsen.dk

